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Määräys 
 

määräajoista, joita on noudatettava kohdistettaessa käytettyjä alkuperätakuita tietylle kalenterivuodelle 

sekä ilmoitettaessa Energiavirastolle kohdistamista koskevia tietoja 

 

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2022. 

  ________________ 

 

Energiavirasto on määrännyt 3 päivänä joulukuuta 2021 annetun energian alkuperätakuista annetun lain 

(1050/2021) 6 §:n 2 momentin, 29 §:n 1 momentin ja 31 §:n nojalla: 

 

1 § 

Soveltamisala 

 

Tätä määräystä sovelletaan energian alkuperätakuista annetun lain 12 §:n 1 momentin mukaiseen ilmoit-

tamiseen alkuperätakuun käyttämisestä rekisterin ylläpitäjälle, lain 6 §:n 2 momentin mukaisten tietojen il-

moittamiseen Energiavirastolle sekä lain 31 §:n mukaisten tietojen ilmoittamiseen Energiavirastolle. 

   

2 § 

Määräaika alkuperätakuiden peruuttamiselle 

 

Lain 7 §:n tarkoittama uusiutuvilla energialähteillä tai ydinvoimalla tuotetuksi ilmoitetun sähkön, 8 §:n 

tarkoittama uusiutuvaksi ilmoitetun kaasun, 9 §:n tarkoittama uusiutuvaksi ilmoitetun vedyn ja 10 §:n tar-

koittama uusiutuvilla energialähteillä tuotetuksi ilmoitetun lämmön tai jäähdytyksen taikka hukkalämmön 

tai -kylmän alkuperän varmennusvelvoite tulee täyttää peruuttamalla edeltävälle kalenterivuodelle kohdis-

tettavat alkuperätakuut kuluvan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä rekisterin ylläpitäjän ylläpitä-

mässä rekisterissä. 

 

3 § 

Määräaika kohdistamista koskeville tiedoille 

 

Sähkön, kaasun ja vedyn rekisterin ylläpitäjän tulee ilmoittaa Energiavirastolle alkuperätakuurekisterissä 

edellisen vuoden 1. huhtikuuta ja kuluvan vuoden 31. maaliskuuta välisenä aikana myönnettyjen alkuperäta-

kuiden lukumäärät. Ilmoitus tulee tehdä kuluvan vuoden huhtikuun 15. päivään mennessä. 

Sähkön, kaasun ja vedyn rekisterin ylläpitäjän tulee ilmoittaa Energiavirastolle alkuperätakuurekisterissä 

edellisen vuoden 1. huhtikuuta ja kuluvan vuoden 31. maaliskuuta välisenä aikana peruutettujen alkuperäta-

kuiden lukumäärät. Ilmoitus tulee tehdä kuluvan vuoden huhtikuun 15. päivään mennessä.  

Sähkön, kaasun ja vedyn rekisterin ylläpitäjän tulee ilmoittaa Energiavirastolle alkuperätakuurekisterissä 

edellisen vuoden 1. huhtikuuta ja kuluvan vuoden 31. maaliskuuta välisenä aikana mitätöityjen sekä Suo-

mesta vietyjen ja Suomeen tuotujen alkuperätakuiden lukumäärät. Ilmoitus tulee tehdä kuluvan vuoden huh-

tikuun 15. päivään mennessä.   
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4 § 

Voimaantulo 

 

Tämä määräys tulee voimaan 9 päivänä maaliskuuta 2022 ja on voimassa toistaiseksi. 

Tämä määräys kumoaa Energiaviraston 26. kesäkuuta 2020 antaman määräyksen määräajoista, joita on 

noudatettava kohdistettaessa käytettyjä alkuperätakuita tietylle kalenterivuodelle sekä ilmoitettaessa Ener-

giavirastolle kohdistamista koskevia tietoja. 

 

5 § 

Tiedonsaanti ja julkaiseminen 

 

Tämä määräys on julkaistu Energiaviraston määräyskokoelmassa ja se on saatavissa Energiavirastosta: 

 

Postiosoite:   Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki  

Vaihde:   029 505 0000  

Sähköposti:   kirjaamo@energiavirasto.fi 

Verkkosivu  http://www.energiavirasto.fi/ 

 


